
Impactando o 
mundo do 
comércio.
Pitney Bowes: quem somos e o que fazemos.
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Nós capacitamos  
as transações que 
movimentam o 
comércio. 
Bem-vindo ao mundo do comércio sem fronteiras. 
Quando a complexidade vira oportunidade e os 
dados se transformam em inteligência, as chances de 
avançar nos negócios aumentam exponencialmente. 
Hoje, já não se trata mais do que as empresas fazem, 
e sim do impacto que elas criam.

Na Pitney Bowes, oferecemos inovações que ajudam 
os clientes a navegar pelo complexo e dinâmico 
mundo do comércio, ajudando-os a usar os dados 
para atingir o melhor público, a enviar encomendas 
e pacotes com eficiência, e a garantir pagamentos 
através de extratos e faturas. 
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A Pitney Bowes fornece exatidão e precisão no mundo 
conectado e sem fronteiras do comércio, ao habilitar bilhões 
de transações físicas e digitais. Mas o que isso significa? 

Significa identificar padrões nos dados dos clientes para 
ajudá-los a atingir os consumidores da melhor maneira 
possível.

Significa fornecer os dados de localização mais detalhados e 
precisos para que os nossos clientes possam tomar decisões 
de negócios mais seguras.

Significa ajudar nossos clientes a compreender a vida 
de seus consumidores, para que possam transmitir as 
mensagens certas, pelos meios certos, na hora certa.

Significa garantir que as comunicações críticas de nossos 
clientes, extratos bancários, faturas ou contas de cartão 
de crédito serão envelopados perfeitamente, milhões de 
vezes por dia.

Significa estudar cada detalhe dos processos alfandegários 
do mundo todo, para que uma encomenda de Los Angeles a 
Lisboa chegue com os custos estimados e sem surpresas.

Com o apoio de uma equipe com mais de 16 mil funcionários 
dedicados ao redor do mundo, nós ajudamos nossos clientes 
– desde pequenas empresas até 90% das que fazem parte 
da Fortune 500 – a criar um impacto significativo para seus 
consumidores e seus negócios. Grande ou pequena. Física 
ou digital. Nós fornecemos soluções voltadas aos clientes 
para ajudar as empresas a aproveitarem cada transação e 
interação ao máximo, com precisão e segurança. 

Nos negócios, é importante 
fazer tudo da maneira precisa.
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Desde 1920, capacitamos 
as transações que 
movimentam o comércio.

1961
Elevando a produtividade 
para clientes de alto 
volume.

A Pitney Bowes cria a 
insersora postal, para elevar 
a produtividade, 
impulsionar a precisão e 
diminuir os custos em 
postagens de grandes 
volumes. 

1957
Mantendo-se a par com as 
transações comerciais.

A Pitney Bowes apresenta a 
primeira máquina 
automática de classificação 
de postagem.

1978
Transferindo fundos 
eletronicamente.

Postage by Phone® é 
introduzida pela Pitney 
Bowes, eliminando a 
necessidade de empresas 
irem até uma agência de 
correios.

2009
Expandindo em software.

A Pitney Bowes expande 
sua presença em software 
por meio de várias 
aquisições, incluindo Group 
1 Software e MapInfo, e é 
reconhecida como uma das 
maiores empresas de 
software do mundo, de 
acordo com a revista 
Software Magazine.

2014
Mídias sociais ficam 
mais inteligentes. 

As principais 
plataformas de mídia 
social usam a tecnologia 
de localização 
inteligente da Pitney 
Bowes para possibilitar 
experiências mais 
relevantes.

1998
Entrega de documentos 
digitais

O lançamento do software 
D3 possibilita a gestão de 
mensagens via cópia 
impressa, web, e-mail e fax.

2012
Tornando-se global.

A Pitney Bowes simplifica 
os envios ao exterior para 
os clientes de e-commerce. 

1920
O nascimento de um setor.

Arthur Pitney, inventor da 
primeira máquina de 
franquear, uniu forças com 
Walter Bowes para fundar a 
Pitney Bowes, e mudar o 
modo como empresas de 
todos os tamanhos faziam 
negócios.
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Nós 
capacitamos 
bilhões de 
transações 
por todo o 
mundo.

Na Pitney Bowes, acreditamos que cada transação 
tem uma reação – e cada interação tem a 
oportunidade de se transformar em uma conexão 
autêntica entre nossos clientes e seus consumidores. 
Nosso negócio potencializa essas transações 
comerciais por meio de cinco áreas principais:

E-commerce global
Nossas soluções de e-commerce global eliminam as dúvidas nas vendas 
internacionais e nos processos alfandegários, equipando varejistas digitais com 
tecnologias e logística para melhorar a experiência de seus consumidores, desde 
a garantia dos custos de importação calculados no ato da compra on-line até 
uma rede de remessas confiável e econômica.

Gerenciamento de informações dos clientes
Equipamos os clientes com dados de qualidade e as ferramentas certas para que 
possam prever as preferências dos consumidores, revelar novos 
relacionamentos e ajudá-los a transmitir mensagens direcionadas e eficazes em 
um ambiente multicanal.

Localização inteligente
Fornecemos dados geográficos exatos e abrangentes aos clientes para que 
tomem as melhores decisões e criem experiências mais atrativas. Com o apoio 
dos dados de localização inteligente da Pitney Bowes, mais de 1,2 bilhão de 
pessoas no mundo todo podem compartilhar sua localização em mídias sociais.

Engajamento com o cliente
Ao fornecer aos clientes uma visão exata e única de seu consumidor, ajudamos-
lo a compreendê-lo, para que sejam transmitidas mensagens direcionadas e 
relevantes em um ambiente de meios digitais e físicos.

Envio de pacotes e correspondências
Trabalhamos com bilhões de encomendas, pacotes e correspondências todos os 
anos, ajudando empresas de todos os tamanhos a gerenciar custos e agilizar 
operações em todos os seus processos de postagem. Desde a seleção até o 
acompanhamento da transportadora, também potencializamos a eficiência por 
uma gama de cenários de remessas.
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Gerenciamento de  
Informações dos Clientes

Atualmente, é importante que as 
empresas se antecipem às 
necessidades e preferências do cliente. 
Porém, em um mundo cada vez mais 
digital – onde os dados de clientes 
estão altamente fragmentados, com 
baixa qualidade ou incompletos – é 
desafiador obter uma visão realmente 
precisa das escolhas preferenciais e 
dos comportamentos de alguém. Nos 
dias de hoje, as empresas precisam de 
informações de alta qualidade, 
completas e confiáveis sobre o cliente, 
fornecidas em um contexto sólido. Elas 
precisam da capacidade de integrar as 
informações de diferentes fontes de 
dados, que representam 
conhecimentos acumulados ao longo 
do tempo. E precisam de soluções 
flexíveis para desenvolver tal 
conhecimento rapidamente, na 
velocidade dos negócios, e disseminar 
estas ideias pela empresa. 

Para que nossos clientes estejam 
preparados para a demanda global de 
informações e serviços em tempo real, 
nós os equipamos com ferramentas 
para identificar oportunidades antes 
de seus concorrentes. Nossas soluções 
ajudam as empresas a gerenciar as 
informações dos clientes e a 
transformá-las em percepções 
orientadas aos negócios, ao: 

• Integrar, limpar e enriquecer dados 
de clientes para garantir que estejam 
disponíveis e adequados para uso, 
quando necessário

• Construir um gráfico dinâmico de 
conhecimentos sobre clientes dos 
relacionamentos entre sistemas, 
para o gerenciamento do contexto

• Fornecer percepções e informações 
úteis sobre o cliente para 
impulsionar uma comunicação 
relevante e contextualizada

• Garantir que as políticas de 
governança sejam seguidas ao 
gerenciar informações de clientes

Com o crescimento dos investimentos 
atuais em sistemas de CRM e 
ferramentas de inteligência e análise, 
através das nossas soluções de 
gerenciamento de informações, 
ajudamos empresas a personalizar a 
experiência do cliente, acelerar 
iniciativas de conformidade e gerenciar 
o risco, enquanto impulsionamos 
melhores resultados de negócios.

Identificamos os melhores 
objetivos. Usando dados 
confiáveis para impulsionar 
percepções e inteligência.

48.2000° N       16.3667° L

Viena, Áustria

Os dados podem 
trabalhar a seu 
favor.

E se tivéssemos um 
conhecimento maior de 
nossos próprios dados? 
Durante anos, a T-Mobile 
Áustria utilizou um complexo 
sistema de modelagem 
preditiva, o que dificultava 
muito a busca pelo melhor 
modo de manter clientes. Ao 
adotar o Portrait™ Customer 
Analytics da Pitney Bowes e 
internalizar o processo de 
modelagem, a T-Mobile pôde 
executar novas estratégias de 
marketing mais rapidamente, 
utilizando ferramentas de 
análise preditiva em tempo 
real. Isso significa que os 
dados dos seus clientes, 
quando bem utilizados, podem 
acelerar o crescimento da 
empresa, em vez de atrasá-lo.

Saiba mais sobre como 
podemos ajudá-lo aqui.
Learn more about how  
we can help you here

http://www.pitneybowes.com/br/gerenciamento-de-informcoes-do-cliente.html
http://www.pitneybowes.com/br/gerenciamento-de-informcoes-do-cliente.html
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Localização  
Inteligente

No mundo hiperconectado, móvel e 
sem fronteiras de hoje, tomar boas 
decisões empresariais – e gerar 
melhores rendimentos – significa saber 
exatamente onde e como aplicar seus 
recursos. A localização inteligente 
possibilita que cada vez mais as 
empresas tomem decisões estratégicas 
com maior nível de inteligência, 
descubram novas oportunidades e 
alcancem seus potenciais consumidores 
na hora certa, no local certo. 

Esteja você no setor público ou 
privado, nossas inovadoras soluções 
de localização inteligente 
proporcionam maior precisão e 
confiança. A Pitney Bowes possibilita 
que 1,2 bilhão de pessoas no mundo 
todo compartilhem sua localização em 
mídias sociais. E estamos ajudando 
empresas de todos os tamanhos a 
transformarem dados geográficos em 
melhores experiências ao cliente, ao:

• Enriquecer os dados tradicionais 
com informações contextuais 
aprimoradas, como localização, 
incluindo o nome de um lugar 
específico, ou dados demográficos

• Analisar dados com maior eficiência 
com análise espacial avançada, que 
leva a decisões de negócios 
fundamentadas e conduzidas com 
uma base muito mais sólida

• Visualizar dados cruciais em mapas 
para possibilitar análises profundas e 
compartilhar percepções de maneira 
mais fácil e eficaz do que nunca

Por meio de nossas confiáveis 
soluções de localização inteligente, 
nós proporcionamos aos clientes 
insights de negócios eficientes, para 
que possam ver suas oportunidades 
com mais clareza, tomar decisões mais 
inteligentes e, por fim, impulsionar o 
crescimento do negócio.

Indicamos novas oportunidades. 
Transformando dados geográficos 
em insights de negócios.

37.7250° N       122.1561° O

San Leandro, Califórnia

Seu negócio 
crescendo e se 
tornando mais 
forte.

E se você pudesse prever o 
futuro de um potencial 
mercado? Para a 24-Hour 
Fitness, construir novas 
academias é um investimento 
multimilionário. Por isso, cada 
local é cuidadosamente 
selecionado. A Pitney Bowes 
ajuda a prever o número 
potencial de membros e 
aponta focos de 
oportunidades. Assim, cada 
academia é aberta com uma 
alta demanda.

Saiba mais sobre como 
podemos ajudá-lo aqui.
Learn more about how  
we can help you here

http://www.pitneybowes.com/br/localizacao-inteligente.html
http://www.pitneybowes.com/br/localizacao-inteligente.html
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Engajamento com  
os Clientes

Com clientes mais conectados do que 
nunca, entrar em contato com eles de 
modo relevante se tornou um desafio. 
Para ter sucesso, as empresas 
precisam de insights em tempo real 
para compreender as vidas de seus 
consumidores e transmitir mensagens 
personalizadas e relevantes por todos 
os pontos. A vantagem de possuir este 
conhecimento detalhado sobre os 
clientes, abre novas possibilidades 
para aprofundar os relacionamentos e 
proporcionar máximo valor tanto para 
o cliente quanto para o negócio. 

Nossas soluções proporcionam aos 
clientes a percepção e compreensão 
sobre o comportamento e as 
interações que realizaram durante 
todo o seu ciclo de vida, permitindo o 
engajamento por meio de interações 
físicas e digitais consistentes, 
relevantes e de impacto, na hora certa. 

Nós ajudamos a transformar o modo 
como os clientes interagem com seus 
consumidores, transformando 
interações inconsistentes em conexões 
direcionadas e orquestradas, ao:

• Descobrir percepções em tempo 
real, baseadas em interações 
anteriores e dados de clientes, para 
personalizar a próxima oferta

• Prestar atendimento crítico e 
comunicações de marketing de 
forma confiável e eficiente, por meio 
de canais tradicionais e digitais

• Orquestrar e automatizar 
campanhas de marketing com 
clientes direcionados, por meio de 
vários canais, em tempo real

• Interagir com novos clientes ao 
identificar “movers” e se comunicar 
com eles de modo direcionado e 
relevante 

Ao potencializar interações consistentes, 
altamente personalizadas e relevantes, 
nossas soluções de engajamento 
ajudam nossos clientes a obter 
percepções valiosas sobre 
consumidores, fidelizar e proporcionar 
uma experiência única e necessária para 
manter um cliente, trazendo resultados 
significativos para seus negócios.

Interações relevantes. 
Proporcionando interações 
relevantes e engajadas pelo 
ciclo de vida do cliente.

51.5600° N       1.7800° O

Swindon, Inglaterra

Comunicação 
individual com  
11 milhões de 
clientes.

E se você pudesse fazer onze 
milhões de membros se 
sentirem compreendidos? A 
Nationwide é uma das 
maiores instituições 
financeiras do Reino Unido, e 
é bastante complicado tratar 
cada um de seus clientes de 
modo personalizado. O 
Portrait Interaction 
Optimizer™ da Pitney Bowes 
oferece uma visão única, em 
tempo real de seus clientes, e 
permite que a Nationwide 
atenda-os melhor em cada 
interação. Hoje, os negócios 
estão prosperando. 

Saiba mais sobre como 
podemos ajudá-lo aqui.
Learn more about how  
we can help you here

http://www.pitneybowes.com/br/marketing-engajamento-cliente.html
http://www.pitneybowes.com/br/marketing-engajamento-cliente.html
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Envio de Pacotes e Correspondências 
Pequenas e médias empresas

Capacitamos o envio de 
informações e produtos.
Simplificando o envio e a 
postagem com confiança. 
As correspondências físicas continuam a 
ser parte essencial de como os negócios 
são feitos no complexo mundo do 
comércio – especialmente para 
pequenas e médias empresas. Essas 
empresas desejam ferramentas e 
parceiros que tenham experiência em 
navegar por este mundo, enquanto 
descobrem soluções para avançar no 
meio digital. Simples. Eficiente. E com 
ótimo custo-benefício.

Desde uma ampla seleção de máquinas 
de franquear, até a postagem on-line e 
soluções de software, a Pitney Bowes 
tem a solução certa para diversas 
necessidades de negócio. Para pequenos 
negócios, nossas máquinas de franquear 
oferecem conveniência interna e 
economizam dinheiro, ao gerenciar 
fundos para postagem, acompanhar 
custos e controlar despesas. Empresas 
com volumes médios e grandes se 
beneficiam da automação, segurança, 
precisão e produtividade de nossos 
sistemas e software integrados.

Como líder confiável do setor, com 
profundo entendimento das 
necessidades de pequenas e médias 
empresas, ajudamos os clientes a:

• Aprimorar a eficiência pelo processo 
de acompanhamento, oferecendo 
software que proporciona acesso a 
diversas transportadoras 

• Garantir precisão ao oferecer 
máquinas de franquear com balanças 
embutidas e atualizações automáticas 
para as últimas tarifas de postagem

• Aumentar a produtividade por meio 
de máquinas de franquear que 
processam de 18 a 40 cartas por 
minuto com precisão, reduzindo o 
tempo e os esforços necessários para 
enviar correspondências todos os dias

• Reduzir custos ao aproveitar 
descontos para correspondências 
pré-selecionadas

• Elevar a velocidade do processamento 
da postagem ao oferecer produtos 
como insersores, classificadores e 
softwares, para garantir que as 
postagens cheguem ao cliente certo.

Nossas soluções de envio e postagem 
ajudam mais de 1,5 milhão de pequenas 
e médias empresas em todo o mundo a 
criarem e enviarem comunicações 
personalizadas e atender pedidos com 
velocidade, precisão e segurança, 
enquanto aprimoram a produtividade, 
melhoram a entrega da correspondência 
e otimizam a economia com postagem. 

39.9500° N       75.1667° O

Filadélfia, Pensilvânia 

Fazer mais com 
menos. 

E se os cortes de orçamento 
conduzissem a soluções mais 
eficientes? O Distrito Escolar 
da Filadélfia passou 
recentemente por sérios 
cortes que ameaçaram o 
orçamento de remessas e 
postagens, tornando vital a 
otimização das operações 
essenciais que mantêm o 
distrito conectado. A Pitney 
Bowes implementou vastas 
mudanças em apenas um mês, 
automatizando as remessas e 
postagens, eliminando US$ 
33.000,00 em taxas extras e 
garantindo maiores descontos 
na postagem. Às vezes, menos 
significa mais.

Saiba mais sobre como 
podemos ajudá-lo aqui.
Learn more about how  
we can help you here

http://www.pitneybowes.com/br/entrega-de-pacotes-e-correspondencias.html
http://www.pitneybowes.com/br/entrega-de-pacotes-e-correspondencias.html
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Envio de Pacotes e Correspondências 
Grandes empresas

Nós proporcionamos precisão 
por toda a organização. 
Impulsionando a eficiência no 
manuseio e envio de encomendas, 
com inovação de ponta a ponta.

33.7408° N       117.8814° O

Santa Ana, Califórnia

Tranquilidade em 
cada 
correspondência.

E se você pudesse enviar 
documentos importantes com 
segurança e agilidade? A 
Financial Statement Services 
Inc. é uma das maiores 
criadoras independentes de 
extratos customizados nos 
Estados Unidos, o que significa 
que seus serviços de envio de 
correspondências precisam ser 
extremamente sofisticados. A 
Presort Services da Pitney 
Bowes trabalha com a FSSI 
para preparar mais de 100 mil 
correspondências por dia, 
economizando tempo e 
dinheiro.

Hoje, grandes corporações mantêm 
seu foco no contexto e no resultado 
final, quando se trata de manuseio e 
envio de encomendas. Elas precisam 
fazer uso do software e da tecnologia 
para atingir o equilíbrio certo entre os 
mundos físico e digital, integrando de 
modo eficaz os sistemas pela empresa, 
para atender às necessidades do 
cliente. E precisam gerenciar com 
atenção custos operacionais em seus 
processos de impressão, envio e 
classificação, para bilhões de pacotes e 
correspondências a cada ano.

Como líder em envios e postagens, e 
com mais de 90 anos de experiência, 
nós ajudamos nossos clientes a 
solucionar suas necessidades de envio 
e postagem, ao:

• Integrar todas as áreas de impressão 
e correio em um ambiente de 
produção ponta a ponta, desde a 
criação da mensagem até o envio

• Manusear com precisão bilhões de 
correspondências globalmente por 
ano, ajudando grandes empresas a 
gerenciar correspondência com 
confiança

• Permitir a criação de faturas e 
extratos individuais com integridade 
e segurança

• Navegar por questões de 
regulamentos e conformidade 
comercial por meio do conhecimento 
de postagens e remessas globais

• Classificar milhões de pacotes e 
correspondências para impulsionar a 
eficiência e reduzir custos

Continuamos a investir nas mais 
recentes tecnologias de postagem, 
incluindo nossa “White Paper 
Factory™”, que transforma folhas em 
branco e envelopes em coloridas 
mensagens customizadas, elimina 
formulários e envelopes pré-impressos 
e integra os processos de impressão e 
postagem. Nossas soluções se 
integram perfeitamente, garantindo 
que as comunicações críticas de nossos 
clientes, extratos bancários, faturas ou 
contas de cartão de crédito serão 
envelopados perfeitamente, milhões 
de vezes por dia. 

Saiba mais sobre como 
podemos ajudá-lo aqui.
Learn more about how  
we can help you here

http://www.pitneybowes.com/br/entrega-de-pacotes-e-correspondencias.html
http://www.pitneybowes.com/br/entrega-de-pacotes-e-correspondencias.html
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E-Commerce  
Global

Com o volume de compradores 
digitais se multiplicando a cada dia e 
lojistas ansiosos para vender seus 
produtos pelo mundo, varejistas 
digitais devem simplificar a 
complexidade e a incerteza de 
comprar e vender internacionalmente. 
Custos de envio, rastreamento de 
pacotes, tempo de trânsito e atrasos 
em alfândegas são um desafio até 
mesmo para os mais experientes.

Ao garantir exclusivamente o custo de 
envios internacionais, nossas soluções 
de e-commerce global facilitam o 
envio de pacotes e remessas por parte 
dos varejistas digitais, a qualquer 
pessoa no mundo, sem surpresas. Nós 
fazemos isso, ao:

• Garantir custos de remessa para 
cada transação

• Eliminar as dúvidas ao calcular 
impostos e tarifas no exterior

• Estudar todos os aspectos dos 
processos alfandegários para 
simplificar a complexidade 
internacional

• Habilitar clientes em todo o mundo 
a rastrear, com facilidade e eficiência, 
suas remessas e pacotes, não importa 
onde estiverem

Nossas soluções de e-commerce 
global eliminam as dúvidas nas vendas 
globais, equipando varejistas digitais 
com tecnologias e logística para 
melhorar a experiência de seus 
consumidores, desde a garantia dos 
custos de importação, calculados no 
ato da compra on-line, até uma rede 
de remessas confiável e econômica.  
E os compradores digitais também se 
beneficiam de uma experiência mais 
transparente, sabendo exatamente 
quanto pagarão para comprar um 
produto e recebê-lo, de qualquer lugar 
do mundo, em sua porta.

Eliminamos as barreiras 
do comércio internacional. 
Simplificando um complexo 
mercado global.

22.2670° N       114.1880° L 

Hong Kong, China

Equipamos o 
comércio 
internacional.

E se toda calçada fosse uma 
passarela? A varejista digital de 
moda Bluefly procurou a ajuda 
da Pitney Bowes para expandir 
seus negócios para além dos 
EUA e chegar a mercados 
interessados em moda, como 
Hong Kong. Juntos, 
simplificamos as compras 
internacionais e tornamos as 
remessas internacionais mais 
simples e baratas. E os 
resultados são formidáveis. 

Saiba mais sobre como 
podemos ajudá-lo aqui.
Learn more about how  
we can help you here

http://www.pitneybowes.com/br/global-ecommerce.html
http://www.pitneybowes.com/br/global-ecommerce.html
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Gerenciamento da  
informação do cliente

Localização  
inteligente

Engajamento com  
o cliente

Envio de pacotes e 
correspondências

E-Commerce  
Global

Fornecemos dados geográficos exatos 
aos clientes para que tomem as 
melhores decisões e criem 
experiências mais atrativas para os 
consumidores. Com o apoio dos dados 
de localização inteligente da Pitney 
Bowes, mais de 1,2 bilhão de pessoas 
no mundo todo podem compartilhar 
sua localização em mídias sociais.

• Análise de mercado

• Dados de localização e negócios

• Gestão de ativos

• Inteligência geográfica de negócios

• Manutenção e suporte

• Serviços baseados em localização

• Serviços profissionais 

• Sistemas de informação geográfica

Equipamos os clientes com dados de 
qualidade e as ferramentas certas 
para que possam prever as 
preferências dos consumidores, 
ajudando-os a transmitirem 
mensagens direcionadas e eficazes 
em um ambiente multicanal.

• Análise preditiva

• Gerenciamento e integração de 
dados

• Manutenção e suporte

• Qualidade de dados 

• Serviços profissionais

Ao fornecer aos clientes uma visão 
exata e única de seu consumidor, nós 
os ajudamos a compreendê-lo, para 
que sejam transmitidas mensagens 
direcionadas e relevantes em um 
ambiente em que coexistem meios 
digitais e físicos.

• Autoatendimento do cliente

• Automação de centro de contatos

• Faturamento engajado do cliente 

• Gestão do ciclo de vida do cliente

• Inteligência em produção

• Manutenção e suporte

• Mover Marketing

• Plataforma digital de entrega de 
documentos

• Serviços profissionais

•  Soluções de arquivamento de 
mensagens

Processamos bilhões de encomendas, 
pacotes e correspondências todos os 
anos, ajudando empresas de todos os 
tamanhos a gerenciarem custos e a 
garantirem eficiência em todas as suas 
operações de remessas e postagens.

• Contabilidade de postagem e 
transportadora

• Envio doméstico

• Gerenciamento de endereços

• Gestão de postagem

• Gestão de produção de impressão e 
envio

• Gestão e rastreamento 

• Impressão

• Inserção

• Máquinas de franquear

• Postagem on-line 

• Produção e acabamento

• Serviços terceirizados de postagem 

• Solução de Classificação de correios 
e pacotes

• Soluções de produtividade

• Tintas e Suprimentos

Nossas soluções de e-commerce global 
eliminam as dúvidas nas vendas 
globais, equipando varejistas on-line 
com tecnologias e logística para 
melhorar a experiência de seus 
consumidores, desde a garantia dos 
custos de importação calculados no 
ato da compra on-line até o envio de 
remessas confiáveis e econômicas. 

• Envio internacional

Nós 
potencializamos 
transações no 
comércio, por 
meio de cinco 
áreas principais.



Para saber mais, visite-nos  
em pitneybowes.com/br

http://www.pitneybowes.com/br
http://www.pitneybowes.com/br

