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A Saphety – empresa do gru-
po Sonae especializada em trocas 
eletrónicas de documentos e sin-
cronização de dados entre empre-
sas – nomeou o engenheiro me-
catrónico português José Falcato 
como novo country manager da 
Saphety Colômbia.

A empresa garante que Falca-
to chega num momento chave 
para a empresa, dado que este 
ano se inicia a implementação 
obrigatória da fatura eletrónica 
na Colômbia. Com um novo en-
quadramento legal, que faz parte 
do Plano Nacional de Desenvol-
vimento 2015-2018, o governo 
colombiano está a impulsionar a 
massificação da faturação eletró-

nica no país, a fim de aumentar 
a eficiência e a competitividade 
das empresas. E a Saphety foi um 
dos fornecedores escolhidos pela 
DIAN (Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales) como 
uma das empresas envolvidas na 
evangelização das oportunidades 
e vantagens trazidas pela fatura-
ção eletrónica ao desenvolvimen-
to do país.

“A operação na Colômbia tem 
ganho dimensão e experiência, 
sendo que é atualmente o merca-
do com maior potencial de cres-
cimento, tendo agora todas as 
atenções voltadas para o tema da 
faturação eletrónica. Num futuro 
próximo, queremos consolidar a 

nossa liderança neste segmento”, 
afirmou em comunicado o novo 
country manager da Saphety Co-
lômbia, José Falcato. “A nossa 
estratégia passa por intervir no 
mercado diretamente e também 
através de parceiros, ou seja, em-
presas integradoras e produtoras 
de software ERP, para quem criá-
mos modelos de parceria inova-
dores e com grande potencial de 
negócio”, explica.

Com sede em Bogotá, a empre-
sa atua no mercado colombiano 
há já quatro anos, com o objetivo 
de ser um operador líder na área 
de EDI e faturação eletrónica, 
aproveitando toda experiência 
internacional do grupo Sonae.

Portuguesa Saphety reforça posição 
nos mercados internacionais


