GRUPO TRANSIRE APRESENTA TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA O VAREJO
BRASILEIRO NA APAS SHOW 2019
Terminal Self Checkout para mercados será um dos grandes destaques no stand do Grupo
Transire, maior fabricante de maquininhas de débito e crédito do Brasil
São Paulo – Entre os dias 06 e 09 de maio, a cidade de São Paulo recebe a 35ª Edição da APAS SHOW,
maior feira de alimentos, bebidas, higiene, limpeza, equipamentos e tecnologia para supermercados do
mundo, que reúne os mais importantes fornecedores de serviços, empresários e executivos do setor.
Participando pela primeira vez no evento, o Grupo Transire, responsável por revolucionar o setor de
meios de pagamento tornando-se o maior fabricante de máquinas de cartão de débito e crédito do Brasil
e um dos maiores do mundo, prometem surpreender os visitantes com produtos inovadores, funcionais
e acessíveis para todos os tipos e tamanhos de mercados, além da divulgação e comercialização de seus
modelos tradicionais de terminais de meios de pagamento.
“Queremos trazer para os visitantes da Apas Show nossa visão de negócios voltada para atender às
necessidades reais do setor, através da experiência dos nossos executivos em sua convivência diária nas
principais regiões do país. É dessa forma, ou seja, indo à campo, que entendemos as dificuldades dos
diferentes tipos de empreendedores e desenvolvemos produtos customizados para qualquer tipo e
tamanho de negócio, desde um mercadinho até uma grande rede”, informa Gilberto Novaes, fundador
do Grupo Transire.
APAS SHOW 2019
Entre os principais destaques do Grupo Transire, vale ressaltar o lançamento da Central de Atendimento
(Self Checkout). Com uma interface completamente intuitiva, este terminal focado para o varejo, visa
oferecer uma experiência inovadora para o cliente, tornando o processo de compra mais ágil e prático. O
produto também é vantajoso para os empreendedores em geral, pois permite modernizar o
estabelecimento, melhorar o atendimento ao consumidor, diminuir filas, incluir facilmente serviços
agregados, além de reduzir custos.
Outro destaque desse ano é o Microterminal E800. Também com foco no varejo, este produto tem duas
telas que proporcionam transações com mais agilidade e praticidade, ofertando um melhor
relacionamento entre o estabelecimento comercial e seu cliente, com redução de custos e modernização
do processo de compra.
Quem visitar o espaço do Grupo Transire também poderá conhecer de perto a Impressora 3D Rise, uma
das grandes inovações do mercado brasileiro e comercializada pela Callidus, empresa de tecnologia do
Grupo Transire. Considerada a impressora 3D mais barata do Brasil, a 3D Rise une tecnologia de última
geração com praticidade e, promete, ser objeto de desejo dos aficionados por impressão em três
dimensões.
Com 33 cm de altura, 20,5 cm de diâmetro e apenas 6 kg, a impressora tem como diferenciais o baixíssimo
nível de ruído, robustez, voltagem automática e facilidade de transporte, sem perder a qualidade de suas
impressões executadas com filamento PLA (polialítico ácido).
Disposta a oferecer um mar de soluções para os apaixonados por tecnologia, a impressora trabalha com
sistema operacional Windows, OSX e Linux, oferece porta e cabo USB e não esquenta a superfície de
impressão.
União entre tecnologia e portabilidade, a Impressora 3D Rise destaca-se por onde passa e deve
surpreender os visitantes do estande do Grupo Transire.

DNA BRASILEIRO
Considerada uma das principais fabricantes de terminais de meios de pagamento, o Grupo Transire tem
suas raízes fixadas na Zona Franca de Manaus desde sua fundação em 2015, onde os terminais são
produzidos e distribuídos para mais de 5.570 cidades brasileiras.
Presente em 100% dos municípios brasileiros com mais de 15 milhões de terminais PoS (Point of Sale)
entregues, a empresa possui atualmente 80% de Market Share e atende todos os grandes players do
mercado de meios de pagamento.
A comercialização dos produtos e assistência técnica ficam sob responsabilidade da PAX do Brasil. As
operações da PAX são realizadas diretamente de seu escritório central na cidade de Cotia, em São Paulo,
onde desde 2010 a empresa tem papel fundamental na evolução das adquirentes e bancos. Entre suas
principais inovações está o POS Mobile, que tornou a tecnologia de pagamento mais acessível para que
adquirentes e subadquirentes pudessem ampliar sua base de clientes, focando sempre em uma PoS para
cada negócio no país.
Sobre o Grupo Transire
Nasceu da vontade dos sócios de criarem produtos inovadores com características únicas de
desenvolvimento e tecnologia, associado a garantia da qualidade nos processos e segurança das
informações.
A fábrica está diretamente ligada ao mercado de automação, fabricando terminais PoS e PINPads
altamente seguros e produtos eletrônicos para transações financeiras via cartão.
Com funcionários experientes e altamente qualificados, o Grupo Transire preserva o respeito aos clientes,
fornecedores e colaboradores. A sustentabilidade, a inovação e a qualidade permeiam todos os processos
da empresa.
O Grupo Transire é composto atualmente pelas empresas Transire Eletrônicos, PAX do Brasil, Callidus,
Instituto Transire, Iranduba Pescados, entre outras.
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