
Após um ano de muitas alterações no cenário fiscal chegou a hora de apresentar produtos sólidos 
e reais ao mercado. Não só com a implementação das novas tecnologias fiscais, mas   também com 
a utilização de plataformas mais modernas, mobilidade, hardware de fácil instalação / substituição, 
etc. Ou seja, manter e se possível atualizar os produtos voltados ao ECF / PAF-ECF e ainda se 
posicionar no novo mercado de S@T e NFC-e utilizando todas as vantagens competitivas que as 
novas tecnologias permitem.

AA oportunidade atrelada a essas mudanças é clara - a oferta de um mercado de automação muito 
maior, antes limitados por lei às empresas com faturamentos mais expressivos e agora estendido 
às empresas com limites menores ou dependendo do estado excluindo apenas as micro empresas 
individuais – MEI.

RealmenteRealmente não é uma tarefa fácil, mas é o momento de ser criativo: “PARCERIA” sem dúvida será a 
palavra-chave, onde cada empresa irá focar no que melhor conhece e se especializar para atender 
o comércio e sua interação com o cliente final.  Isso implica muitas vezes em “abrir mão” de partes 
do software ou mesmo de todo o sistema de frente de caixa ou retaguarda em prol de poder 
oferecer um sistema mais robusto, moderno e consistente.

EstamosEstamos sim caminhando para um novo cenário, mais próximo do modelo internacional, onde a 
automação do comércio tem segmentos claros: empresas especializadas em pontos de venda e 
suas múltiplas interfaces de venda – Omni Channel, empresas especializadas em sistemas de 
análise das informações, além de especialistas em meios de pagamento, middleware fiscais, etc. 

Sem dúvida um momento marcante para se reposicionar nesse novo mercado.

A AUTOCOM este ano irá apresentar várias dessas empresas e tendências e será uma ótima 
oportunidade para dar início ou continuidade a essas parcerias. 

Aliás,Aliás, essa característica inovadora faz com que a AUTOCOM se consolide cada vez mais como a 
maior e mais importante feira de automação do comércio da América Latina.
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