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10 coisas que você deveria saber sobre 
o Ecommerce Global da Pitney Bowes

01. Podemos levar você de 
qualquer lugar a qualquer lugar™.
O varejo Omnichannel e o crescimento 
internacional são prioridades para 
nossos revendedores. Os clientes estão 
por todos os lugares do mundo e você 
pode estar também, graças a nossas 
soluções de tecnologia e logística. 
Auxiliaremos você a chegar aonde você 
precisa ir, uma vez que nossas soluções 
comprovadas pavimentam o caminho 
do sucesso para a expansão global.

02. Os principais revendedores do 
mundo confiam em nós.
Nossa lista de clientes inclui os mais 
icônicos revendedores do mundo. 
Trabalhamos com as principais lojas de 
departamentos, marcas de vestuário e 
mercados globais, o que nos confere a 
experiência de “estar lá e fazer a 
coisa” por muitas vezes. Nosso vasto 
entendimento do varejo nos permite 
transmitir a você conhecimentos e 
melhores práticas, tudo na tentativa de 
ajudar a construir o seu negócio.

03. Estamos constantemente 
novando.
Nossa longeva e dedicada equipe 
de inovação ajuda a moldar nosso 
roteiro de recursos e a expandir nosso 
portfólio, a fim de que estejamos à 
frente das expectativas em constante 
evolução dos clientes. Grandes ideias 
vêm naturalmente e nossa velocidade 
de colocação no mercado nos 
diferencia do restante do setor. 
Esta habilidade única permitiu que a 
Pitney Bowes reunisse um portfólio de 
propriedade intelectual que inclui mais 
de 3.300 patentes ao redor do globo.

04. Somos solucionadores de 
problemas.
Estamos no jogo global há muito tempo. 
Nossos anos de coleta de  dados e 
engajamento de clientes nos permitem 
lidar com os seus desafios de frente, 
não importa o quão complexos sejam. 
Nossos especialistas globais locais 
compreendem as nuances regionais 
e trabalham incessantemente para 
facilitar suas operações de negócios e 
melhorar a experiência de seu cliente.

05. Nossa integridade se evidencia 
em tudo o que fazemos.
A honestidade está no centro de nossa 
cultura. Em cada solução, transação e 
engajamento, trabalhamos duro para 
acertar, sempre. Isto é importante para 
nós... e crítico para você.

06. Somos especialistas em 
invenção e reinvenção.
Temos fomentado o comércio por 
mais de nove décadas. Ao longo 
dos anos, nossos extraordinários 
especialistas desenvolveram milhares 
de soluções pensadas para impulsionar 
o comércio. Temos orgulho de sermos 
ágeis e flexíveis como uma start-up 
com a vantagem inerente de uma 
companhia global financeiramente 
sadia e bem estabelecida.  Isso nos dá 
a capacidade não só de transformar, 
mas de nos adaptarmos às trajetórias 
do setor e exigências do mercado, 
enquanto ajudamos nossos clientes a 
permanecer à frente da curva.



07. Pensamos para a frente.
Em 1920, a Pitney Bowes transformou 
a indústria do correio desenvolvendo 
a franquia postal. Você talvez não 
saiba que também passamos décadas 
desenvolvendo Saas e tecnologia  
baseada em nuvem de classe mundial. 
Nosso crescimento exponencial e 
investimento em nosso negócio 
de Ecommerce Global é inspirador. 
Quando você lançar um olhar mais 
profundo sobre a Pitney Bowes, você 
verá que nós podemos ajudar sua 
empresa a crescer de maneiras que 
você nunca imaginou.

08. Nossos dados se fortalecem a 
cada dia.
Cada transação leva a melhores 
dados. Encarregados de milhões de 
transações diárias, ficamos melhores 
no que fazemos em tempo real. Com 
precisão e rigor, nosso algoritmos são 
projetados para garantir que nossos 
consumidores tenham uma experiência 
de compra integral - e que você tenha 
a visibilidade necessária para tomar 
decisões conscientes e baseadas em 
dados em seus negócios.

09. A remessa está - e sempre 
esteve - em voga.
A experiência de entrega fornecida a 
seu consumidor é importante. Quando 
a remessa dá errado, os consumidores 
têm o poder de compartilhar sua 
insatisfação de forma rápida e 
extensiva. Mesmo fazendo tudo certo 
no front-end, deixar de cumprir sua 
promessa de entrega rápida e precisa 
causa dano à reputação de sua marca. 
A boa notícia: Este é nosso ponto ideal. 
Estamos aqui para ajudá-lo a acertar na 
remessa.

10. É fácil trabalhar conosco.
Criamos um dos portfólios de soluções 
mais abrangentes e de ponta a ponta 
do setor. Nossa equipe de serviços 
profissionais se dedica a colocar seu 
negócio em funcionamento - e rápido. 
Nossa equipe de engajamento de 
clientes está sempre pronta a fornecer 
respostas e informações sobre o 
setor de que você necessite. Nossa 
expertise está sempre em evolução, 
e somos capazes de transferir este 
conhecimento diretamente a você, 
ajudando-o a encontrar consumidores 
onde quer que estejam. Nosso modelo 
é simples. Quando você cresce, nós 
crescemos.




