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Guia Seguro de Créditos COSEC
A COSEC lançou um Guia de Seguro de Créditos. Este documento tem como objetivo explicar,
de maneira simples e direta, o que é o Seguro de Créditos, como funciona e quais as
vantagens. Clique na imagem para aceder ao Guia de Seguro de Créditos.

Perspetivas Macroeconómicas Mundiais
Perspetiva macroeconómica geral
As revisões ascendentes na Zona Euro, China e Japão foram contrabalançadas por
revisões negativas nos E.U.A, Qatar e África do Sul.
Previsão de crescimento do PIB mundial confirmada em 2,9% tanto em 2017 como em
2018.
Os principais impulsionadores destes valores são: i) aumento da
atividade comercial impulsionado pela recuperação dos fabricantes (notável na
Alemanha e na China); ii) o regresso da inflação; iii) políticas de apoio monetário e
fiscal.
Advertência: Uma série de eleições nos próximos meses geram volatilidade, a
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tendência para cadeias de abastecimento mais curtas é reforçada.
Clique na imagem para aceder à apresentação elaborada pelo nosso acionista Euler Hermes.

Parceria COSEC - Dinheiro Vivo
Barómetro COSEC
Dia 29 de abril foi publicado, pela primeira vez, o Barómetro COSEC no Dinheiro Vivo. Esta
parceria, com a duração e 44 edições semanais, consiste na publicação da análise feita pela
COSEC/Euler Hermes Weekly Export Risk Outlook , que é apresentada, no Dinheiro Vivo, em
forma de barómetro onde o países são categorizados por cores - verde, amarelo e vermelho
- e são destacados os principais highlights económicos dos países selecionados. Esta
publicação semanal pode ser encontrada online, no site do Dinheiro Vivo, bem como no
jornal "Dinheiro Vivo", disponível como suplemento no Diário de Notícias e Jornal de Notícias.

Clique aqui para aceder à última publicação do Barómetro COSEC

Encontro Mediadores COSEC
Dia 1 de junho decorreu um evento dedicado aos Mediadores COSEC. Serviu este evento para
se fazer um balanço da atividade do ano passado, bem como debater as perspetivas
futuras e o reforço da parceria da COSEC com os mediadores. Houve ainda a oportunidade
de ouvir Daniela Ordóñez, economista da Euler Hermes, que analisou detalhadamente a
situação económica de Portugal.

No final das apresentações houve ainda espaço para um cocktail que permitiu o convívio entre
os mediadores e colaboradores COSEC presentes no evento.

Comunicado de Imprensa COSEC
Crescimento do comércio global refletido em altos índices de
exposição das Seguradoras de Crédito e Caução
Os membros da International Credit Insurance & Surety
Association (ICISA) - associação que reúne as empresas
líderes mundiais de Seguro de Créditos e Caução da qual a

líderes mundiais de Seguro de Créditos e Caução, da qual a
COSEC é membro - reuniram-se em Lisboa para a 75ª
Reunião Geral Anual, onde compartilharam e discutiram
os desenvolvimentos do mercado e da indústria.
O atual ambiente de comércio global está a desenvolver-se de forma positiva. No entanto, o
Brexit, o protecionismo, os conflitos regionais e outros desenvolvimentos políticos nas
principais economias podem pôr em perigo esse crescimento. Os membros da ICISA
relatam um aumento no volume de garantias concedidas e, uma vez que a apetência para o risco
continua elevada, as condições de mercado mantêm-se vantajosas para os clientes de soluções
de Seguro de Créditos a nível mundial.

Clique aqui para aceder ao comunicado de imprensa

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.

Análise COSEC

Indicadores de Risco de Crédito 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.
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