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Fiserv marca presença na Autocom e apresenta novidades de 
meios de pagamentos e soluções omnichannel 

Solução que integra o Pix Saque e o Pix Troco ao varejo está entre as novidades para que 
os parceiros de automação possam incorporar essas novidades ao seu portfólio e fazer 

mais negócios, gerando valor aos estabelecimentos comerciais; além da plataforma 
omnichannel Carat 

 
São Paulo, 4 de abril de 2022 – Para estreitar o relacionamento com os seus parceiros 
estratégicos, a Fiserv, líder global em pagamentos e tecnologia de serviços financeiros, 
estará presente na Autocom 2022, principal evento de tecnologia para o comércio e 
serviços, que acontecerá em São Paulo, de 5 a 7 de abril.  Um time de especialistas estará 
reunido para discutir os desafios do setor e apresentar soluções que atendem a velocidade 
do mercado de pagamentos; além de tendências omnichannel e apresentar aos 
integradores as oportunidades de gerar novos negócios por meio de tecnologias 
inovadoras.  
 
Com um hub integrador de múltiplos Pix, o SiTef® (Solução Inteligente de Transferência 
Eletrônica de Fundos) da Fiserv é o trilho que conecta a diversas instituições financeiras e 
fintechs de forma “agnóstica” em todos os canais de captura integrados aos Provedores de 
Serviço de Pagamento (PSPs). Na Autocom, a Fiserv estará apresentando o Pix Saque e 
Pix Troco que permite que os estabelecimentos comerciais passem a ter uma opção de 
renda extra a cada transação, além de diminuir os custos com retirada e seguro de 
numerário e aumentar o fluxo de clientes nas lojas. Para o integrador, software house ou 
parceiro da Fiserv, essa é a oportunidade de apresentar uma nova modalidade Pix, com 
integração rápida e de maneira fácil e gerar mais receita. 

Como omnichannel é o grande desafio para o varejo, a Fiserv traz para o evento o Carat, 
sua plataforma recém-lançada em agosto para auxiliar na integração dos canais presenciais 
e digitais. A plataforma oferece, em um único ponto de acesso, módulos para pagamento 
online, pagamento na loja, gestão financeira, prevenção à fraude e split de pagamento, 
entre outras soluções. Além disso, conta com conciliação bancária, financeira e de vendas. 
Com o Carat, o varejista disponibiliza pagamentos em diversos canais, realiza transações 
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em diferentes dispositivos e aceita qualquer meio de pagamento, de forma segura e 
escalável.  
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Sobre a Fiserv 

A Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) aspira a movimentar dinheiro e informações de uma forma 
que mova o mundo. Como líder global em pagamentos e tecnologia de serviços financeiros, 
a empresa ajuda os clientes a obterem os melhores resultados da categoria por meio de um 
compromisso com a inovação e a excelência em áreas como processamento de contas e 
soluções bancárias digitais, emissão e processamento de contas e serviços de rede, 
recursos de pagamentos e comércio eletrônico, adquirência e processamento de 
adquirência, e a solução de ponto de venda baseada em nuvem Clover®. A Fiserv é 
membro do Índice S&P 500®, foi reconhecida como uma das empresas mais admiradas do 
mundo pela FORTUNE® por 11 dos últimos 14 anos e está listada entre as empresas mais 
inovadoras do mundo pela Fast Company por dois anos consecutivos. Acesse 
www.fiserv.com e acompanhe as redes sociais para mais informações e novidades da 
empresa. 

	

	


