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Saphety passa a integrar a Associação GENA 
 

Acordo representa uma aliança estratégica com alguns dos principais especialistas em faturação 
eletrônica a nível mundial 

 
 
A Saphety – empresa do Grupo Sonae especializada em trocas eletrônicas de documentos e sincronização 
de dados entre empresas – passou a fazer parte da Associação GENA, grupo fundado em 2016 e que reúne 
como sócios alguns dos principais especialistas em faturação eletrônica a nível mundial. Os associados 
cooperam entre si conectando suas redes de clientes e oferecendo aos membros suporte nas 
especificidades locais de idioma e serviços para realização de novos negócios. Os membros da Aliança 
GENA se beneficiam de um alcance total que excede 700 mil companhias em seis continentes. 
 
“Fazer parte da GENA é uma grande realização porque amplia o alcance global da Saphety, oferecendo uma 
alta gama de soluções à nossa oferta global de serviços. Estamos muito felizes em fazer parte desse grupo”, 
comenta o CEO da Saphety, Rui Fontoura. 
 
Juntamente com a Saphety, que possui uma forte rede de clientes em Portugal e na América Latina, a LBMX 
também passa a fazer parte da aliança, contribuindo com uma importante base de clientes nos Estados 
Unidos, Nova Zelândia e Austrália. 
 
“Temos muita satisfação em receber a Saphety e a LBMX na família GENA”, celebra o vice-presidente de 
Partner & Alliances do Pagero Group, Fredrik Rosenqvist. “As duas companhias se ajustaram muito bem na 
nossa estratégia de operadores parceiros  que complementam o alcance e conhecimento dos nossos sócios 
já existentes. Desse modo podemos oferecer aos nossos clientes uma rede global de potenciais parceiros de 
comunicação e compliance com requerimentos locais”, avalia. 
 
 
Sobre Saphety 
A Saphety (saphety.com) é uma companhia líder em trocas eletrônicas de documentos, faturação eletrônica 
e sincronização de dados entre empresas. Atualmente sua carteira de clientes conta com mais de 4.700 
empresas e mais de 129 mil usuários em mais de 30 países. 
 
 
Sobre a GENA 
Fundada em 2016 pela Pagero, Crossinx e Cegedim, a GENA é uma aliança estratégica com sócios que 
representam, dentro das suas regiões de atuação, os principais peritos em faturação eletrônica. Os sócios da 
Aliança GENA não só conectam suas redes, mas também cooperam entre si em nível empresarial. 
Conectando-se a qualquer um dos sócios GENA, companhias podem se beneficiar do alcance combinado 
delas. Além disso, adquirem acesso a rotinas locais de negócio, habilidades no idioma local, apoio e serviços 
on-boarding nas regiões de atuação dos sócios. Os membros da Aliança GENA oferecem um alcance total 
que excede 700 mil companhias em seis continentes. Leia mais em www.gena.net. 
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