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Prosegur é a patrocinadora oficial da Latam Retail Show  
 
 

Empresa estará com um estande dedicado a palestras e reuniões, destacando 

soluções para os meios de pagamento do segmento varejista   

 
 
São Paulo, 28 de agosto de 2019 – A Prosegur, empresa líder em logística de valores 

no Brasil e única do setor presente em todo território nacional, é a patrocinadora oficial 

da Latam Retail Show 2019, uma das principais feiras do setor no mercado latino-

americano. Entre os dias 27 e 29 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo, a 

empresa apresentará seu portfólio de serviços e facilidades ao setor varejista, com 

vantagens para empresas e consumidores. 

 

Durante a feira, a Prosegur estará com um estande dedicado a realizações de palestras 

e reuniões, colaborando para o networking entre empreendedores do setor varejista, 

além de apresentar suas soluções de forma mais personalizada. “Estamos sempre nos 

diversificando para atender às necessidades do ciclo completo de meios de 

pagamentos do setor varejista”, explica Sérgio França, diretor comercial e de estratégia 

da Prosegur Cash. “Faz parte do nosso negócio proporcionar soluções que contribuem 

com o dia a dia dos fluxos varejistas, incluindo a automação dos processos de negócios, 

digitalização dos lançamentos em dinheiro, entre outros”, completa o executivo.  

 

Além do transporte de valores, dentre o portfólio de produtos a serem apresentados 

durante o evento está o serviço de Conciliação Segura, ideal para pequenos ou 

grandes clientes, garantindo o controle e a gestão sobre todas as transações e vendas 

realizadas pelo varejista, seja por meio de pagamentos eletrônicos (cartões de débito e 

crédito), vouchers e, inclusive, dinheiro. Com acesso via website e aplicativo da 

Prosegur, o serviço de conciliação permite reunir todas as informações sobre as 

transações efetuadas - antes dispersas em diferentes plataformas - com uma fácil 

visualização para o cliente.  

 

Outra solução em destaque durante a feira será o CataMoeda Prosegur, criado para 

resolver a questão da falta de troco em diversos estabelecimentos, como 

supermercados, padarias, farmácias e shoppings. O equipamento permite o depósito de 

moedas e a troca por serviços ou cédulas no próprio local. A solução também pode ser 
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integrada ao sistema de gerenciamento da loja, o que facilita o processo de contagem 

e separação de moedas recebidas ao longo do dia. 

 

Os visitantes que passarem pelo estande na empresa também poderão conhecer 

melhor o Smart Cash, um cofre inteligente, fortemente blindado e dotado da tecnologia 

mais atual existente em reconhecimento de cédulas. O equipamento, que é instalado no 

cliente, permite a contabilidade diária ao aferir as cédulas recebidas, e a Prosegur 

assume o risco sobre os valores a partir do exato momento em que os numerários são 

identificados. Além disso, a empresa se encarrega de fazer a coleta dos valores 

depositados no Smart Cash, entre outros benefícios. 

 

Por último, outro destaque do evento será o serviço de correspondente bancário para 

o recebimento de contas de concessionárias e cobranças via boleto bancário, oferecido 

pela Logmais, a mais nova empresa da área de negócio Prosegur Cash, que conta com 

cerca de 1.500 pontos de atendimento entre lojas próprias e em órgãos governamentais 

e varejistas nas regiões Nordeste e Sudeste. 

 

 
Palestras de negócios  

 

Para explicar com mais detalhes o novo portfólio de soluções da Prosegur, a empresa 

realizará duas palestras durante os três dias de feira, com foco em toda a cadeia de 

meios de pagamento no Brasil. Às 11h, Luiz Fernando Alves Ferreira dos Santos, 

gerente comercial da Prosegur, irá ministrar a palestra “Bastidores do Dinheiro” em 

que o executivo abordará o caminho não visível do dinheiro e toda a complexidade de 

sua cadeia de distribuição. Já às 16h, na palestra “O Futuro do dinheiro no Brasil na 

visão da Prosegur”, foca nas transações comerciais de acordo com o cenário atual dos 

meios de pagamento no país e no mundo. As apresentações terão duração de 30min e 

serão abertas para visitantes e convidados no estande da Prosegur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviço: 
Evento: Latam Retail Show 
Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São 
Paulo - SP 
Data: 27, 28 e 29 de agosto 

Estande da Prosegur: Rua A, estande A23 



 
 
 
 

NOTA DE 

IMPRENSA  

Sobre a Prosegur 
 
A Prosegur é referência global no setor de segurança privada. Por meio de suas três linhas de 
negócios – Prosegur Cash, Prosegur Security e Prosegur Alarmes – oferece a clientes 
corporativos e residenciais segurança confiável baseada nas soluções mais avançadas do 
mercado. Presente nos cinco continentes, a Prosegur conta atualmente com uma equipe de 
cerca de 175.000 funcionários. A Companhia canaliza suas ações sociais por meio da Fundación 
Prosegur que, com mais de 39.900 beneficiados em 2017, atua em quatro áreas: educação, 
inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho, voluntariado corporativo 
e fomento à cultura. 

www.prosegur.com.br 

 

Mais informações: 

CDN Comunicação 

Eric Paranaense 
eric.paraense@cdn.com.br 

55 (11) 3643-2811 

 
Karina Gaudereto  
karina.gaudereto@cdn.com.br 
(11) 4084-4810 
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